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Uitleg en verkondiging vanuit Lucas 6:39-49 en Jeremia 7:1-11 

(ds. Simon Dingemanse) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Eigenlijk zou ik u en jou moeten vragen om met mij mee te gaan de kerk uit om samen het 

open veld in te gaan…want Jezus spreekt zijn richtinggevende woorden niet voor niets in het 

open veld, in een ruimte zonder muren…muren die het uitzicht en een wijde blik 

belemmeren… 

 

Matteüs laat Jezus spreken op de berg…als een nieuwe Mozes die de thora actualiseert…maar 

Lucas laat Jezus zo ongeveer dezelfde woorden spreken in het open veld…Jezus houdt een 

soort hagepreek…dat is veelzeggend…het bepaalt ons erbij dat we Jezus niet kunnen 

opsluiten in de kerk…want de kerk kan ook zo gauw ontsporen, wees eerlijk… 

 

Voor je het weet wordt de kerk een zelfbevestigende club met teveel eigendunk en als dat het 

geval is, dan wordt het kerkgebouw een soort clubhuis met een bekrompen sfeer…en dan 

krijgen de kerkmuren een vestingkarakter en wordt de toren een ivoren toren…en dan snak je 

naar een beetje frisse lucht… 

 

Wij moeten daar natuurlijk ook voor waken…Jezus waarschuwt voor zo’n arrogante kerk en 

daarom heeft hij het regelmatig aan de stok met sommige Farizeeën en Schriftgeleerden…die 

kijken op de gewone mensen neer die minder vroom overkomen dan zij… 

 

En Jezus treedt ook in de voetsporen van de profeten…profeten zoals Jeremia die de 

tempelkliek van zijn dagen op de korrel neemt…’Allemaal mooie woorden en nog vroom 

ook, maar waar zijn de daden van gerechtigheid?’ roept Jeremia namens de Enige…waar is de 

oprechte aandacht voor de kwetsbaren zoals de vreemdelingen, de weduwen en wezen?... 

Daarom verzamelt Jezus – symbolisch – voor even een gemeente, een leergemeenschap, om 

zich heen in het open veld…vol frisse lucht…bij de onbezorgde vogels en de bloeiende 

bloemen…er is ruimte genoeg voor iedereen…met kans op een wijde blik en weinig kans op 

hokjesgeest… 

 

En in dat open veld en op de weg daarnaar toe is van alles te zien, niet waar?...je ziet een paar 

blinden lopen…je ziet ergens een put uitgegraven…je passeert een boomgaard met 

vruchtbomen…en een huis dat net is afgebouwd… splínternieuw…en hier en daar slingeren 

er nog een paar balken in het rond…   

 

En Jezus, die als timmermanszoon weet wat je allemaal met hout kunt doen, pakt de splinter 

op en de balk en de boom en het huis en nog wat andere dingen uit de omgeving en bouwt er 

vervolgens een aantal gelijkenissen omheen…een soort spreuken, korter of langer, die in die 

tijd vaker een hulpmiddel waren bij het onderwijs van rabbijnen aan hun leerlingen… 

 

Gelijkenissen zijn vaak spiegelspreuken of spiegelverhalen die de mensen dwingen om naar 

zichzelf te kijken…ook ons vanmorgen…met behulp van de meest alledaagse dingen zoals 

een boom en een huis, een put en een vrucht bouwt jezus een spiegel die Hij ons vervolgens 

voorhoudt en het frappante is dat Hij ons dan met behulp van lichaamstaal laat nadenken over 

ons eigen leven… Hij confronteert ons met onszelf…hij wil ons er toe brengen onszelf te 

onderzoeken… 
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Want geloven en leven zonder zelfreflectie loopt uit op allerlei dwaalsporen…je zou veel 

machthebbers – en zeker Poetin in deze dagen – meer van die zelfreflectie toewensen…hij zit 

tussen de muren van het Kremlin, zonder uitzicht op al die mensenlevens die hij in de 

waagschaal stelt, zich te wentelen in zijn eigen praatjes en waandenkbeelden…in het Kremlin 

hangen geen goede spiegels…en zie daar: het dodelijke dwaalspoor van geweld is het 

resultaat… Oekraïne bestaat niet, alleen Rusland bestaat…de dodelijke ideologie van fanatiek 

nationalisme…  

 

Maar die valkuil ligt er voor ieder volk en voor ieder mens: dat we niet meer in de spiegel 

kijken…en daarom hangt Jezus met behulp van lichaamstaal zo’n spiegel voor ons op: 

Hoe is het met mijn ogen? Met andere woorden: met welke visie en met welke beelden en 

voorstellingen kijk ik om me heen?...hoe is het met mijn hart?...met andere woorden: welke 

koers vaar ik, waar is mijn leven op gericht?...hoe is het met mijn mond?...anders gezegd: 

komen mijn woorden overeen met mijn daden en geef ik ook stem aan Gods 

barmhartigheid?... 

 

En zo komen ook onze handen en voeten aan bod…en onze oren, niet te vergeten…zo zie je 

in die spiegel dus heel je lichaam in zijn verwijzende betekenis voor heel je leven…en om dan 

in lichaamstaal te blijven: als je in die spiegel kijkt, dan kijk je toch wel een beetje op je 

neus…misschien zit je er zelfs wel mee in je maag…want misschien kijken wij liever naar 

anderen dan naar onszelf…en staan we snel met ons oordeel klaar… 

 

Jezus heeft het bijvoorbeeld niet zo erg op sommige geestelijke leidslieden in zijn tijd die met 

hun oordeel op anderen neerkijken, omdat ze niet voldoen aan de maatstaf die zij er zelf op na 

houden…Jezus noemt hen blinden…blinden die in allerlei valkuilen stappen…ze hebben een 

balk in hun oog, zegt Hij…wij zouden tegenwoordig zeggen: zij hebben een plank voor hun 

kop… 

 

Ja, godsdienstige mensen lopen ernstig gevaar om een plank voor hun hoofd te hebben…ze 

worden dan echte scherpslijpers die het kleinste splintertje in andermans oog denken te 

kunnen zien, terwijl ze totaal geen inzicht hebben in zichzelf, omdat de spiegel van de 

gezonde zelfreflectie ontbreekt…Jezus spaart hen niet, zoals ook Jeremia dat niet deed…Hij 

kent maar één woord om zo[n houding te betitelen: hypocriet… 

 

Dat is natuurlijk ook een leerzame les voor ons persoonlijk en voor onze kerkgemeenschap… 

is dit kerkgebouw en dat van de Buurtkerk een ruimte vol gelijkwaardigheid…met de frisse 

lucht van het open veld…kunnen daar vogels van diverse pluimage terecht en mogen er 

duizend verschillende bloemen bloeien…is er mildheid en is het een ruimte met voldoende 

ventilatie…zonder muffe vroomheid die mensen benauwt?... 

 

Het gaat in de kerk toch om de geloofskunst om tegelijkertijd vrij en niet vrijblijvend te zijn, 

tegelijkertijd betrokken en niet betuttelend…ruimdenkend en niet onverschillig… 

 

Dat je elkaar niet de maat neemt en dat als je elkaar eens flink de waarheid moet zeggen – 

want dat kan ook wel eens nodig zijn, wees eerlijk – dat je dat dan doet als bondgenoten…in 

gelijkwaardigheid, steeds ook met die belangrijke spiegel in de buurt…  

 

Zoiets heeft natuurlijk ook alles te maken met de gerichtheid van je hart, zegt Jezus…als je 

een goed hart voor mensen hebt, dan wordt je hart een schatkamer waaruit je goede dingen 
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tevoorschijn kunt brengen en goede woorden kunt spreken…zoals een boom goede vruchten 

voortbrengt… 

 

In het bijbels Hebreeuws van de joodse bijbel heb je hetzelfde woord voor woord en 

daad…woorden en daden zouden twee kanten van dezelfde zaak moeten zijn…nou, bij mij is 

dat niet altijd het geval, moet ik eerlijk zeggen… dan zeg ik tegen iemand: ‘Ik kom nog wel 

eens langs’…- dat is natuurlijk eigenlijk al een domme uitspraak: at heeft iemand er aan dat je 

‘nog wel eens’ langs komt -…en ben ik al langs geweest?...nee, dus… 

 

Het is maar een klein voorbeeld…misschien hebben u en jij ook wel dat soort voorbeelden bij 

de hand…misschien ook niet…er zijn zeer integere mensen aan wie ik persoonlijk een groot 

voorbeeld kan nemen…zij bouwen hun huis op het fundament dat ze niet alleen Jezus’ 

woorden horen, maar ook doen… 

 

Want laten we hier even scherp onze oren gebruiken: Jezus zegt niet: ‘Je bouwt je huis op de 

rots als Ik het fundament van je levenshuis ben’..nee, Hij zegt: ‘Je bouwt je huis op de rots als 

je mijn woorden hoort en ze dóet’…Geloven bestaat niet uit mooie woorden en prachtige 

belijdenissen…die zijn er al genoeg… geloven is dóen… 

 

En gelukkig kun je dat dóen ook tegenkomen…ook in ons midden…in onze 

kerkgemeenschap…en als wij allemaal proberen te dóen wat Jezus allemaal zegt daar in het 

open, wijde veld tussen de vogels en de bloemen…en wij eerst Gods koninkrijk zoeken en 

zijn gerechtigheid….en als er bij ons thuis en hier in de kerk en in de buurtkerk aan elke wand 

een spiegel van Jezus hangt…ja, dan ga je al iets van Pasen proeven, zelfs al voordat de 

veertigdagentijd begonnen is… 

 

Dan proef je dat het brood en de wijn de smaak hebben van oprechte liefde en bevrijdende 

gerechtigheid…dat ze de smaak hebben van mildheid en barmhartigheid, van 

vergevingsgezindheid en hoopvol uitzicht… 

 

Dan kan iemand die las een blinde ronddoolt in zijn leven opeens weer wat houvast en 

richting krijgen…dan kan iemand die geen uitzicht meer heeft, aangestoken worden met een 

vergezicht…of een klein doorkijkje naar betere tijden…dan kan iemand die in de put zat weer 

omhooggetrokken worden…en mensen die een plank voor hun hoofd hadden, die leggen die 

plank over die kloof tussen zichzelf en die ander om er overheen te lopen richting echte 

ontmoeting… 

 

En ja, dan is de kerk, het huis van de Heer, geen bouwval op zand gebouwd, maar een huis 

met een sterk fundament… 

 

Ja, als je deze spiegelspreuken goed tot je door laat dringen, dan sta je anders op als je morgen 

uit bed komt…je kijkt dan in die spiegel naar je verfomfaaide gezicht…en je ziet je ogen, je 

oren, je mond, je handen en voeten…en in je hart zeg je tegen jezelf: “Jezus geeft mij een 

pond zelfkritiek en een pond mildheid…en met die lichte last van een kilo mag ik anderen 

ontmoeten, strijdvaardig voor de gerechtigheid en liefde…tot eer van de naam van de 

Enige…en geen storm die mij om krijgt, want Hij houdt me vast. Amen. 


